Nr. 285 din 23.12.2014

INVITAȚIE de PARTICIPARE la PROCEDURA de ACHIZIȚIE

1. Denumirea achizitorului: ASOCIAȚIA SF. DAMIAN din Iași, str. Decebal nr. 36 - 38.
2. Procedura de achiziție aplicată și baza legală: achiziție competitivă simplificată conform
„Procedurii pentru achizițiile efectuate de către promotorii de proiecte și partenerii acestora în
cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European 2009 – 2014”.
3. Obiectul și cantitatea achiziției: o unitate autoturism 5 locuri, nou. Autoturismul ofertat
trebuie să fie fiabil pentru exploatare pe drumurile neasfaltate din mediul rural!
4. Codul CPV al achiziției: 34110000-1 Autoturisme
5. Valoarea estimată a achiziției: 11.451 euro fără TVA
6. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
7. Modalitatea de obținere a documentației de atribuire: documentația de atribuire și
formularele anexă pot fi descărcate de pe site-ul web al proiectului: www.ingrijirevarstnici.ro,
secțiunea „Noutăți” sau pot fi solicitate la tel. 0332.801480 sau pe e-mail la adresa
contact.asd@gmail.com, zilnic între orele 08:00 – 16:00.
8. Modalitatea de prezentare a ofertei: Oferta va conține propunerea tehnică și propunerea
financiară.
Propunerea tehnică se întocmește în conformitate cu specificațiile tehnice din documentația de
atribuire, secțiunea a II-a – caietul de sarcini.
Propunerea financiară se prezentată în RON, fără TVA. Pentru conversia EUR – RON se va
utiliza cursul inforeuro valabil pentru luna decembrie 2014. Cursul inforeuro este disponibil la
următoarea adresă web oficială:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
Oferta va avea caracter ferm și obligatoriu, va fi semnată și ștampilată de către ofertant.
9. Valabilitatea ofertei: 135 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
10. Documentele ofertei: a se vedea punctele „IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU
SELECȚIE” și „V. OFERTA” din documentația de atribuire, secțiunea I – fișa de date a
achiziției.
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11. Modalitatea de trimitere a ofertei: Oferta se va trimite într-un singur exemplar original, în
plic sigilat, prin poștă sau curier la adresa: ASOCIAȚIA SF. DAMIAN, str. Decebal nr. 36 – 38,
Municipiul Iași, Județul Iași.
Plicul va avea scrisă mențiunea obligatorie: „Ofertă cod CPV 34110000-1. A nu se deschide
înainte de 15.01.2015, ora 17:00.”
Ofertele trimise prin alte mijloace (e-mail, fax etc.) nu vor fi luate în considerare.
12. Data limită de primire a ofertei: 15.01.2015, ora 16:00. Ofertele primite după termenul
limită nu vor fi deschise și vor fi returnate expeditorului.
13. Locul, data și ora pentru deschiderea ofertelor: la sediul ASOCIAȚIEI SF. DAMIAN din
Iași, str. Decebal nr. 36 - 38, în data de 15.01.2015, ora 17:00.
14. Tipul și durata contractului: contract de furnizare cu durată de 120 de zile.
15. Sursa de finanțare: achiziția se realizează în cadrul proiectului „Îngrijirea vârstnicilor la
domiciliu”, contract RO2013_C4_25, finanțat prin Fondul ONG în România, Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.
Ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.
16. Modalități de plată: 100% prin virament bancar.
17. Condiții de excludere de la acordarea contractului:
Nu se vor acorda contractul ofertanților care în timpul procedurii de achiziție intră sub incidența
uneia dintre următoarele situații:
-

nu respectă condițiile obligatorii pentru participarea la achiziție;

-

sunt supuși unui conflict de interese;

-

se fac vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de către achizitor ca
o condiție de participare la procedura de contractare sau nu reușesc să furnizeze
informațiile cerute;

-

au trimis documentația necesară după expirarea termenului limită specificat în invitația de
participare;

-

oferta tehnică și financiară furnizată nu respectă specificațiile tehnice.

18. Persoană de contact:
contact.asd@gmail.com

Iulian-Gabriel

Verciuc,

tel.

0332.801480,

e-mail:

Bogdan Butuc
Director executiv
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